BESLUT
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Dnr 2020-842

Tillsynsärende – auktoriserade revisorn A-son

Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning.

1 Inledning
Revisorsinspektionen har underrättats om att auktoriserade revisorn A-son har underkänts i FAR:s kvalitetskontroll och har därför öppnat detta ärende. Revisorsinspektionen
har utrett A-sons revision av två aktiebolag för räkenskapsåret 2018, här benämnda fastighetsbolaget och restaurangbolaget.
Årsredovisningen för restaurangbolaget upprättades med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningen för fastighetsbolaget upprättades enligt IFRS1 med tillämpning av Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation Redovisning för juridiska personer (RFR 2).
Tidigare hade fastighetsbolaget upprättat sina årsredovisningar med tillämpning av K3.
A-son lämnade revisionsberättelse utan modifieringar, upplysningar eller anmärkningar
för fastighetsbolaget den 29 maj 2019 och för restaurangbolaget den 12 juni 2019.
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2 Fastighetsbolaget (redovisningsprinciper)
Av fastighetsbolagets årsredovisning för det nu aktuella räkenskapsåret (2018) framgår att
bolaget tidigare år hade upprättat årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554)
och med tillämpning av K3, men att bolaget under räkenskapsåret hade övergått till att
tillämpa IFRS.
A-son angav i sin revisionsberättelse att årsredovisningen, enligt hans uppfattning, hade
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och gav en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde enligt årsredovisningslagen.
A-son har uppgett följande.
Det är olyckligt att information om IFRS saknades när han skrev sin revisionsberättelse
men det framgår av årsredovisningen att den är upprättad med tillämpning av IFRS.
Revisorsinspektionen gör följande bedömning.
En revisionsberättelse ska innehålla uppgift om det eller de normsystem för redovisning
som bolaget har tillämpat.2 Härutöver gäller, enligt International Standard on Auditing
(ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 24 och 25, att revisorns
uttalande ska innehålla en hänvisning till tillämpligt ramverk för finansiell rapportering.
Fastighetsbolagets årsredovisning var upprättad enligt IFRS. A-sons revisionsberättelse
innehöll därför inte korrekta uppgifter om de redovisningsprinciper som bolaget hade
tillämpat. Han har därigenom åsidosatt god revisionssed.

3 Restaurangbolaget (intäktsredovisning)
Restaurangbolagets nettoomsättning för räkenskapsåret 2018 uppgick till 75,6 mnkr. Av
revisionsdokumentationen framgår att A-son gjorde bedömningen att nettoomsättningen
var en väsentlig post och att risken för oegentligheter i intäktsredovisningen var låg tack
vare bolagets rutiner. Vidare framgår att han bedömde den interna kontrollen som god
med fungerande attestrutiner. Det framgår dock inte om det genomfördes någon granskning av intäktsrutinen och den interna kontrollen. Av revisionsstrategin framgår att
2

Se 9 kap. 29 § första stycket 3 aktiebolagslagen (2005:551).

3

granskningsmetoderna som skulle användas i revisionen var substansgranskning och
verifikationsgranskning samt siffergranskning av huvudboken och verifikationslista. Av
dokumentationen kan dock inte utläsas vilken inriktning och omfattning som A-sons
substansgranskning hade.
A-son har uppgett följande.
Han granskade samtliga verfikationer via huvudbok/verifikationslista samt utförde optisk
granskning av verifikat, kontoutdrag och dagskassor. Han besökte även bolagets kontor.
Bolaget har två enheter, en i Åre och en i Stockholms skärgård. Säsongen i Åre är från
december till och med påsk. Hotellet är visserligen öppet över sommaren, men med minskad aktivitet. Huvuddelen av verksamheten i skärgården kretsar kring försäljning kring
jul och under några sommarmånader.
Nära nog all försäljning sker via faktura eller kreditkort. Numera har kontanthanteringen
mer eller mindre försvunnit. Personalen på plats sköter dagskassor och kontoret i Stockholm har en bokningsavdelning som sköter bokningar. Ekonomipersonal sköter faktureringen av bokningar mot faktura.
Alla dagskassor samlas på kontoret i Stockholm som registrerar och stämmer av mot
inbetalningar. Han stämde av kassorna genom att stämma av mot bank och leta efter
avvikande transaktioner, t.ex. om bank justeras mot annat konto. Detsamma gällde för de
fakturerade kunderna.
För Åre del var det många förskotterade intäkter. Intäkterna ökade kraftigt per den 31
december 2018, eftersom det var alpin-VM våren 2019. Här avgränsades granskningen till
optisk kontroll av inbetalningarna under hösten 2018.
Han utförde även sedvanliga bruttovinstkontroller. Räkenskapsåret 2018 var ett mycket
bra år tack vare kraftigt ökad försäljning av julbord samt en varm sommar på Fjäderholmarna.
Hans slutsatser var att han fångade upp försäljningen genom kontrollen av flödet av
pengar via bankinbetalningar och fakturor. Han har granskat detta bolag i ett antal år och
är väl medveten om dess rutiner och redovisningssystem. Det är flera led som sköter om
redovisningen. Ekonomipersonalen rapporterar månadsrapporter, halvårsrapport och
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årsbokslut till VD och styrelse. Han har under året flera möten med både ekonomiansvarig och styrelse för att höra deras syn på verksamheten. Han blir ofta tillfrågad om
redovisningsproblem som kan uppstå och upplever att dialogen med företaget är öppen
och rak.
Revisorsinspektionen gör följande bedömning.
Intäktsredovisningen är normalt ett väsentligt granskningsområde som revisorn har anledning att ägna särskild uppmärksamhet. Av A-sons dokumentation framgår att han
bedömde att den interna kontrollen var god med fungerade attestrutiner. Han har lämnat
en allmän beskrivning av kontrollmiljön i bolaget. Det kan emellertid varken av revisionsdokumentationen eller av hans yttranden utläsas att han genomförde några tester eller
andra åtgärder för att verifiera att rutinerna för intäktsredovisningen tillämpades och fungerade på det sätt som han utgick ifrån, utan han har i den delen, såvitt framkommit,
grundat sina slutsatser enbart på sin tidigare erfarenhet av bolaget och dess företrädare.
Han var därför tvungen att substansgranska.
A-son har i sina yttranden redogjort för vissa substansgranskningsåtgärder. De åtgärder
som han har redogjort för kan emellertid inte anses ha varit tillräckliga för att ge honom
godtagbara revisionsbevis för intäktsredovisningens riktighet och fullständighet. Han
hade därmed inte grund för att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt god revisionssed.

4 Sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd
A-son har i ett uppdrag angett felaktiga redovisningsprinciper i sin revisionsberättelse. I
ett annat uppdrag har granskningen av intäktsredovisningen varit otillräcklig. I nu nämnda
avseenden har han åsidosatt god revisionssed och sina skyldigheter som revisor. Han ska
därför meddelas en disciplinär åtgärd.
Det som läggs A-son till last är allvarligt, särskilt som han i det ena uppdraget inte har haft
grund för att tillstyrka bolagets resultat- och balansräkningar. Han ska därför, med stöd
av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.
Ärendet har avgjorts av Revisorsinspektionen genom Tillsynsnämnden för revisorer. I
beslutet har deltagit justitierådet Sten Andersson, ordförande, kammarrättslagmannen
Christina Eng, vice ordförande, enhetschefen Tomas Algotsson, auktoriserade revisorn
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Maria Danckler, rådgivaren Sophie Degenne, advokaten Michael Frie, auktoriserade
revisorn Magnus Fredmer, redovisningsexperten Claes Norberg och professorn Peter
Öhman. Vid ärendets slutliga handläggning har i övrigt avdelningsdirektören Tobias
Fredriksson och revisionsdirektören Henrik Jonsson, som har föredragit ärendet, varit
närvarande.

Sten Andersson
Henrik Jonsson
Hur man överklagar, se bilaga.

